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  ١ختاالخت سغاضدالئو نام پیرامونِ

 )رپاد مهراسپندان/ سپندانآتورپات مانآذر باد مار اسپندان/ آد (  

  رضا آقازاده

  هموند بنیاد نیشابور

  کارشناس ارشد فرهنگ و زبان هاي باستانی

  استاد فریدونِ جنیدي به

   مقدمه -1

  درآمد -1-1

  "آتورپات مانسنْدان  2"داننْپپکه از ایشان اندرزهاي گرانسنگی برجاي مانده استموبد موبدان زمان شاهپور دوم است و یا مانْس 
عرب  بعضی از مورخانِ "آن چنان باال بوده که  شمقام .تهیه خالصه اي از نیایش هاي اوستا به نام خرده اوستا از کارهاي او است

را در او نام . یادگار گذاشته است همطالب مفصلی درباره آتورپات ب 30پورداود در خرده اوستا، ص "3.او را زرتشت ثانی نامیده اند
این واژه از طریق ترجمه هاي متون عربی، به فارسی راه یافته . میبینمارسی به صورت آذرباد عربی به پ يجمه هامتون فارسی و تر

در واقع  "باد"د معروف میکشاند ولی این واژه باد ذهن خواننده را به سوي با. است و در همه جا به همین گونه مشهور شده است
  .در زیر به این موضوع میپردازیم ماو  .نیست  "باد"

  

 شیوه پژوهش -1-2

م پرداختن و تنها پژوهش هایی را پیرامون نام مربوطه انجام داده و خوانش هایی که تا مقاله به احواالت آتورپات نخواه در این
. این خوانش ها برخی مربوط به اشخاص و برخی مربوط به فرهنگها میباشد. کنون درباره این نام است را مورد کنکاش قرار داده ام

نگاهی به امر آموزش و شیوه خوانش متون پهلوي .  شده استواژه ها نیم نگاهی به گویشهاي جاري براي هر چه بهتر روشن شدن 
در پایان زیر عنوان نتیجه به سه خوانش اصلی درباره این نام پرداخته و پیشنهادهایی . نیز از جمله موارد کار شده در این مقاله است

  .نمایانده شده است/ ؟/حدسیات در این مقاله با نشانه . ارائه شده است

  

                                                           
 .خوانش واژه ها و گفتارهاي پهلوي برگرفته از دروس انجمن پهلوي خوانی بنیاد نیشابور است  1
در متن کوشش شده تا با شواهد به این خوانش برسیم، تا روزي که استدالالت خود استاد . پندان، این خوانش از استاد فریدون جنیدي میباشدسآتورپات مانْ 2

 له درسهاي انجمن پهلوي خوانی، بنیاد نیشابورسلس ←. را دراین باره بشنویم
 .12، ص1بهار، محمد تقی، سبک شناسی، جلد: ، و نیز 68ص  گفتاري درباره دینکرد،مشکور،   3
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  متن -2

این  .../ آتورپات مانسپندان و /4مهراسپندان /آذرباد ماراسپندان:  خوانش هاي گوناگونبا  ختاالخت سغاضدالئو         
  :واژه از چهار بخش تشکیل شده است 

  ان  /سپند+ مان / پات + آتور 

ātur+pāt/mān+spand/ān 

    .میخوانندرا به گونه آذرباد آتورپات  /.pāt"پات" لخت و/  ātur "آتور" ختاا :دو بهر دارد بخش نخست  - 2-1

در گویش اردالن سنندج  /āgnī آگنی: سنسکریت / ātaxšآتَخش: پهلوي  /ātarآتَر: اوستایی  /"آتور" ،ختاا - 1- 2-1
نام  در ./zarāآذر و  /.نام دختر است āġirīn رینو آگ. با کمی کوبش در ناحیه کام دهان تلفظ میشود "گ"، āġir ئاگر/آگر

در  tت   /./در گویش مردم کرج آدران است ) سه راه آدران در شهریارجاده چالوس و ( کرج  در باختر و نیمروز "آدران"
  /آذربایجان: آتورپاتکان / ؟/ 5.گویا معرب است "آذر"ن آن در شد δشده است و  dدر پارسی  "آتور"

به معنی ) ي(از ریشه پا  و pātan پاتن ← لختاا از مصدر "پات"چه خواندن  bād"باد"نتوان  را pāt"پات"  -2-1-2

و امالء )   wād: مکنزي. ( نوشته و میخوانند wāt، وات ←اخت و باد را در متون پهلوي به گونه. استی کردن نگهبانپاییدن و 
همین شکل را به  "پات"همان پات کهن است در این صورت  "باد"و اگر منظور نویسندگان از . این دو با یکدیگر متفاوت است

آن گاه باید هزوارش و  میشود "باد"، وگرنه خلط با نکردن معناي مقصود را بهتر میرساندتبدیل  "ب"به را آغازین  "پ"و ندخوان
    6.در فعل پاییدن باقی است p "پ"و هنوز در فارسی این ! هاي نو ساخت

                                                           
آورده  "دانرَسپنآتورپات ي مه"به گونۀ  136و135، صص "زبان و ادبیات پهلوي فارسی میانه"بیشتر نویسندگان قدیم از جمله جهانگیر تاوادیا در کتاب  ٤
 .آذرپاد پسرِ مهراسپند: پور داود در خرده اوستا . اند
ظاهراً تا سده هفتم هجري وجود داشته و ":  21ابوالقاسمی، محسن، دستورتاریخی، ص/ همین حرفمعین زیر  .فو  لغت نامه دهخدا: نک  " ذ"درباره  ٥

کتابی از غالیانِ  "ام الکتاب"در متن ،"اَزجش"معربش  aδagašاَذَگَش آیین،  aδvēnakاَذوِنک  :  در  پهلوي "ذ" نمونه. / بدل شده است dپس از آن به 

جنیدي، فریدون، فرهنگ : براي هزوارشها نک : میباشد  غفقااگونه هزوارشی آن . کتابت شده است "ز"اَزگ، اَزج، البته در این کتاب با  و نیز. شیعه
  .محمدجواد، فرهنگ هزوارشهاي پهلويو مشکور / هزوارش هاي دبیره پهلوي

 
 .بِپا، بِپا: امرِ آن  ٦
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از همین ریشه گرفته  در جایگاه پسوندرا  "باد"، "پا" ذکر ریشه دکتر مقدم پس از: پات به عنوان پسوند و پیشوند  -2-1-2-1
ایرانی میانه غربی را، به عنوان پیشوندي زنده در  "پاد"دکتر ابوالقاسمی . اوستایی میباشد paitiبه عنوان پیشوند از  "پاد"و  7.است

 "واك -، پژ"رام -پد"، "سخ -پا"، "8داش -اپ"و به عنوان جزئی مرده در  "پژ"، "پد"، "پا"پادزهر، پازهر، و به صورت هاي 
نیز  bid/bad "بد/بید"پسوند هاي " .و شماري از پیشوندها و پسوندهاي سه دوره را در کتاب خود ذکر کرده اند 9.آورده است

   10".به معنی مالک، صاحب استایران باستان  patiپسوند از نام پتی 

فارسی امروز نرسیده گویشها و به نیز به عنوان پسوند  bād "باد" نشده است وگویا bād"باد"در پارسی  "پاتن"از  pāt"پات"
   /؟/است

خطا در واقع  ،یل باالدال غیر ازبه متون تاریخی پس از اسالم استناد میشود،   āδarbādدر آوردن نام آذرباد ولی اگر  -2-1-3
ابوریحان بیرونی، حمزه ( وجود ندارد نویسندگان و مترجمان ایرانی  p"پ"که چون در عربی حرفاست از این جا ناشی شده 

پسان . آورده اند bād"باد"و b"ب"به گونه عربی آن را  زبانبنا به ضرورت در نوشته هاي عربی خود )  11...مسکویه اصفهانی،
روشن است که مترجمان ایرانی واژه را و فت و نادرستی از این جا پیدا گشت به ترجمه هاي فارسی این بزرگان راه یا "باد"این 

چنان که نویسنده ایرانی یا عرب به واسطه ویژگیهاي زبان  .تلفظ واژگان عرب رفته اند که نادرست است درنیافته اند و به همان راه
 آوردهرا دقیقاً همان قرائت عربی در ترجمه ، و مترجم ایرانی 12"بوذرجمهر"، "روشفرشاد "، "جاماسف": نوشته این گونه عربی 
در  همه کشورها !ر، بزرگمهرت، فْرَشوشْپجاماس: یستی نوشته شود درصورتی که در ترجمه فارسی براي فارسی زبانان با! است

ها  داریوش در کتیبه": مثالً  .در ترجمه هاشان می آورندخود  یبر ضروریات زبان برگردان واژه هاي دیگران آن را متناسب و بنا
چون مخرج شین در زبان یونان ( را دارِیس ضبط کرده اند  یونانیان آن. داري و اوش است و حال آنکه در تورات داریوش میباشد 

ثْرَ که اَرت سیراس شد)... نبود شین کلمه را به سین بدل کردند ایرانی از این کار  انمترجمو روشن است که  "13.و نیز اَرت خْشَ
و آتورپات را به گونه  .میباشد "پات"در آذرباد معرب  "باد"، و نتوان آذرباد خواندن  آتورپات راپس  .!و میکنندغفلت کرده 

                                                           
ث، پاثْپا، پ، پاپی، فْ) ( ي(پا. : 66، ص راهنماي ریشه فعلهاي ایرانیمقدم، محمد،  7 : از این ریشه . ( پاییدن، پاسیدن) : یاي رِیذْراي، فْی، پاه، پات، پوي، پِ

 ).  ، بان، وان بادپاد، پادگان، پهره؛ پسوند هاي 
 ."دا"، زیر ریشه 49مقدم، همان، ص: و نیز نک /  پات دهیشن: در پهلوي  8
)  423ص( آورده  "باداَفراه "و "ب"به گونه  "پاداَفره"این پیشوند را در  لغت فرسو این که صاحب ./ 340، صدستور تاریخی زبان فارسیابوالقاسمی،  9

ب کرده است وگرچه  آغازین در این واژه اکنون نیز براي فارسی زبانان سنگین است و  "ب"به شعر دقیقی و عنصري استناد جسته لیکن گویا واژه را معرّ
که به دشواري به تلفظ در می آید، وگرچه  lāwīj "الویج"در  "ج"پایانی همچون  j"ج"و دیگر . به روانی در دستگاه صوتی فارسی جاري میگردد "پ"

ب شده  č "چ"نوشته میشود لیکن با دقت در  شیوه اَداي آن  "الویج"در تابلوهاي این روستاي زیبا  به خوبی نمایان است، و گویا این واژه نیز معرّ
است ولی در نوشتن  j "و ج ž ژ"مژه، که صداي آن بین در روستاي سدخَرو سبزه وار به معناي  "mēž/ mēžak/ كژَ،مژم"در / ؟/است  lāwīč"الویچ"

خسروجرد در : و نیز  در خسروکرت / پهلوي.فروشی، ف: نک  mēč/mēžمچ، مژ، : در پهلوي  .مینویسند، مانند هژده که در نوشتن هجده مینویسیم jج 
به سختی در تلفظ می  "ج"در همه این نمونه ها . ، اورمیه، میانه، یزددستجرد در خراسان، اصفهان: دست کرت /  مرزیجران در اراك: مرزیگران /  سبزوار

 .آید و یا اصالً تلفظ نمیشود
 .331همان، ص 10
 .4و3منابع و مآخذ، شماره: نک . که در آن ها یادي از آتورپات آمده را گردآوري کرده اند... اشه و  سراج  متن هاي عربی و 11
 .23، صحکمه االشراق ترجمهاکبري، : و مترجم دیگري  فرشوشتر را فَرشاوشتَر ترجمه کرده، نک . 18، صحکمه االشراق ترجمهسجادي،  12
 .دهخدا، زیر واژه پارسی باستان ١٣
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و آذرپاد و آدور پاد خوانده اند که این خوانش ها معناي پاییدن را در خود دارد و خواننده متخصص و غیر متخصص را به  14آذربد
  : چنانی که در اندرزهایش آمده است آتورپات نام است . گمراهی نمی کشاند

فقفقثا یات # خلضتو ا# ه لفتغی عط ختاالخت جع الگائ تااظ گخت جغ فقثااات ا ه ة خقث\
  ... ئئج جغ  مت عط ختاالخت جع الگائب     فقثااات

ēn pitāk kū ātūrpāt rād frazand [ ī ] tan-īk zāt nē būt ū hač hān pas apastān ō yazdān kart, dir 
nē mat kū āturpāt rād frazand-ē būt. 

را فرزندي  آتورپاتدیري نگذشت که  -را فرزندي تَنیک زاد نبود، وزآن پس توکل بر یزدان کرد آتورپاتاین پیداست که 
  ...بود

در دین یکی از درجات پیشواي دینی . پاییده شده بوسیله ایزد آتش، پیشواي دینی که مأمور مراقبت آتش است: آتورپات "
  16.اوستایی به معناي نگهبان آتش ورجاوند، موبد، نیایشگر آتربان āөravan نْورَآثْ ← 15".زرتشتی

  .و + ضدالئ و سغا: دارد بهر نیز خود دو  دوم خشب -2-2

   .خوانده اند "مهر و مار"این را به گونه . است "سو" جزو نخست  -2-2-1

به معناي  √marاز ریشه دوم مر  "مار، مر، آمار"♣ :این معانی آمده است  درمتون به "مار" //mār"مار"نخست -2-2-1-1 

در برخی واژه ها به هر  r"ر"نویسه  .است سغجدر متون پهلوي مار در معناي متأخر  .مار به معناي حیوان معروف ♣/ شمارشگر

غنتغئفقث  و  arta-wahīštاَرت وهیشتوتاغفقفت  در "اَرت"مانند  .آمده است "ا" و" ج" دو صورت
، و شاید که به گونه دوم نیز نوشته دیده شده است سغج گونه بدینلیکن واژه مار به معناي حیوان معروف  ،artāīš 17اَرتائیش

ثْرَه"را از  "مار اسپند"در  "مار"حتی اگر . شده باشد ثْرَه"نادرست است چه  "مار"اوستایی بگیریم باز خواندن  "مانْ در اوستا  "مانْ
 داده است لیکن -از خوب به بد -معنا وگرچه تغییر . در گویش هاي تهران و کرج جاریست "منْتَرْ"هنوز در فارسی امروز به گونه 

                                                           
عناي سرور یا به معناي صاحب و مالک نیز باشد م "پتی"اگر از . نشده است "بد"بودن و پات،  دکه در برخی نوشتارها آمده البته از پات نتوان "بد "این  14

 لختئغئفقثا/ پاتَخشا لختغفقفقثمثالً در . همیشه نوشته میشود "آ"گاهی نوشته میشود ولی  )  َ–( در خط پهلوي / ؟./صاحب آتش را خواهد داد

هیشن، ولی  پاتت خواندن ختاالختدآتورپات را نتوان آتورپ. 
 .فروشی، بهرام، فرهنگ زبان پهلوي ١٥
 .1فرهنگ واژه هاي اوستا، جلدبهرامی و جنیدي،  ١٦

نوشته  جو هنگامی که واکه اي در جانب آن قرار میگیرد به گونه  یاتمانند . میان دو همخوان قرار میگیرد به همین شکل باقی میماند اگویا هنگامی که  ١٧

هست،  rپیش از  aوگرچه آواي  قفتجخلخمانند . ولی همیشه استثناء نیز هست... ،جفت، سغج*ج، غجغضت، غثجو، *اجفت،  بمانند . میشود

  . نوشتن دستوري یکسان براي امالء واژه هاي پهلوي دشوار مینماید/ ؟/نوشته میشوندا چون سر به پایین دارند همیشه به گونه  vو  nنویسه / ؟.../،ختاالخت
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ثْرَه مقصود و منظورش باشدنمیگوید که معن "مار"کسی  مادر را و در گیلکی روستاي سد خَرو سبزه وار گویش در  //18!اي مانْ
 .تلفظ میکنند "مار"

. در این جا بایستی میانِ دو خوانش تفکیک قائل شد. متون پهلوي استناد میشودبه امالء آن در  "ماراسپند"براي توجیه خواندن 
( شخصیت معروف در این جا آن در نامِ شخص و و کاربرد در معنايِ کالمِ مقدس و دیگر خوانشِ  "مار اسپند"یکی خوانش 

   :را براي هر دو منظور آورده اند  "ماراسپند"نویسندگان بی چون و چرا خوانشِ ). موبدانِ موبد معروف 

اَپر وچورگ کَرْتاریه اي منُوگان اي "بخشِ در ، بندهشنمونه از برايِ : در معناي کالمِ مقدس  نخست -2-2-1-1-1
  : است بدین مضمون  گفتاري kartār-īh ī mēnōgān ī yazatān  apar wūčūrk"19یزَتان

Mārēspand ī gōwīšn ī ōhrmazd hast apa(e)stāk, kē-š wīčārīšn apēčak [dāt20]. 

ثْرَه می  – gōwīšn ī ōhrmazd –پسینش  گفتارواژه نخست را با وجود  ♣ . خواند "مار اسپند"گرفت واوستایی  پنْتَهسشود از مانْ

ثْرَه "واژه  -الف: ولی باید توجه داشت که  سپنْد ِ -رمانْس سوضدجئضدالئ درست با امالء "سرآغاز"در بندهش بخش  "سپنْتَهمانْ
mānsar(ē)spand در این جا مار  -ب .همین امالء نوشته میشدبا بایستی و اگر در گفتار باال نیز همین مقصود بود  21آمده است

که گویاي فضاي مینوي واژه اي رسا  "ماراسپند"پس. اسپند نام شخص نیست و نمیتوان این خوانش را به همه جا تعمیم داد
رِمانسو  .استناد کردبه متن هاي پهلوي  "مار اسپند"نمیتوان براي خوانش کتابت شده باشد  نیست هرچند در متون پازندند باشد سپ

و باید  استغلطی امالئی  "کالم مقدس"ماراسپند به معناي  22.استفرهنگ ما بسیار دور از ذهن  نام شخص قرار گرفتن آن نیز در

   /؟/تصحیح گردد mānsar(ē)spand سوضدجئضدالئ به

مانیستانِ "چنین خواندن این و میتوان . نوشته شده "مانیستان"این واژه به شکل  ،149، صTD1 "1ت د"در نسخه  از طرفی ♣ 
  ... . "سخن اوهرمزد است اوستا که

  ٢٣]فقفتا[ غفتا خلضتغص ساافقث اچغجفقثاا خلفلی ضتغفقثاا )ث(ب فقثا ث ووسغ \سوضتوا ث 

Mānīstān ī gōwīšn ī ōhrmazd hast apastāk, kē-š wīčārīšn apēčak stāīšn[dāt24]. 

                                                           
./ ناي اندیشه کردن، گمان کردنبه مع "من"از ریشه . ترجمه کرده اند )گاتها، وحیدي،حسین ←(  و سخن اندیشه برانگیز)  پورداود ←( ره را کالم مقدس ثْمانْ ١٨

پورداود، : و تأثیر آن نک  براي مانثره /.2، جلدفرهنگ واژه هاي اوستا، بهرامی و جنیدي/ 73،صراهنماي ریشه فعلهاي ایرانیمقدم، محمد، : براي ریشه نک 
 .خرده اوستاهرمزد یشت و  : یشتهام، ابراهی
  .149، صTD1نسخه  ١٩
٢٠ dāt  از نسخهTD2 7، خط177آورده شد، ص  
  .دپنْس)ِ -(سردهم مانْ: ، خط دوم،آن جا که از آفرینش امشاسپندان و نام روزها سخن میراند چنین آورده 14، صTD1بن دهش، نسخه  ٢١
قرشی، : نک   .و اکنون نام غزال... ویشتاسپ، گرشاسپ و: گرچه در دوران باستان نام برخی حیوانات مانند اسپ بر روي نام اشخاص گذاشته میشد مانند  22

 . به معناي مانثراسپند نیز همچنین و مار رسدولی نام مار به معناي حیوان معروف دور از ذهن به نظر می. به بعد 8، ص1389 امان اهللا،
نک مهرداد بهار ماراسپند خوانده، / TD2 ترجمه بدون در نظر گرفتن نسخه ].داد[که آن را گزارشی درخور ستایش  سخن اوهرمزد است اوستا، مانیستانِ ٢٣
 .115،ص1380بهار، مهرداد،: 
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و این واژه ذهن را به سوي  .خوانده شود "مانیستان"از امشاسپندان و یزَته ها است دور از ذهن است که که البته چون سخن 
  25.که اشتباه است! و آن گاه باید دنبال ردپايِ مانویان در متنی زرتشتی چون بندهش بود .خانقاه مانویان میبرد/ مانیستان

  . آمده سوضدالئ 177ص TD2 /2در نسخه ت د

Mān[r]spand ī gōwīšn ī ōhrmazd ī hast ī  apastāk, kē-š wīčārīšn apēčak stāīšn [dāt].  

[ سخنِ اوهرمزد است، که آن را گزارشی در خور ستایش )  خانه پاك و مقدسِ: ( اَوستا مانسپند : یم خوانب "مانسپند"اگر ♣
  .اوستا را بهتر میرساند مینويولی مانسرِسپند فضاي  /؟]/.داد

به  این شخصیتنام گر چه در مواضعی از جمله اندرزهايِ خود موبدانِ معروف : شخص قرار گرفتن دوم در نام  -2-2-1-1-2

از  نگارش شده است، "ندپسمانسرِ"ي نیز در برخی دست نویسها یافت میشود که به گونه مواردآمده لیکن  سغاضدالئوگونه 
، نام شخصیت 9، خط 22، ص"گرشاسپ، تهمورس و جمشید گلشاه و متن هاي دیگرداستان "، 29دست نویسِ م او  جمله در

، و )ده اندرز از آتورپات ( "آتور بات مانسرسپندان" الفقثاادختاا ب خت سوضدجضبه گونه ) موبد موبدانِ معروف(معروف

نقلی و نیز . آمده است) سخنی چند از آتورپات (  "آتور پات مانسرسپند" الئدختاا لخت سوضدجضبه گونه  9، خط117ص

 ختجب خت سوضدجضل افقثاابه گونه  پهلوياز متن  9، خط 1379، 141و140، اشه و سراج، صآذربادمهرسپندان در کتابِ
امِ همان گونه که دیده میشود در ن .نادرست است بخش نخست آنآتربات مانسرسپندان نوشته است، البته روشن است که امالء 

 "پندانمارسرِس"نوشته شده است، و این واژه را نتوان  "مانسرِسپندان"شخص و شخصیت معروف موبدانِ موبد شاهپورِ دوم نیز 
نوشتارِ  بدین ترتیب !از این واژه گرفته شده است "مهراسپند"و  "ماراسپند"و چنین پنداشتن که  "پندانسرِسمهرْ"خواندن و ایدون 

پس در نامِ شخصیت معروف . و تصحیف خطا کردنِ در نوشتن باشد .است "مانسرِاسپند"تصحیفی از نوشتارِ درست  "ماراسپند"

. نیست و در نتیجه تصحیف نیز نتوان بودن "مار" سغاو پس از این خواهیم دید که واژه . نادرست است "مار اسپند"نیز خوانش 
  .پردازیمدر ادامه به این مطلب می خواندن؟ "مانسرِسپند"ولی آیا میتوان نامِ شخصیت معروف را 

  

 

در کارنامه اردشیر از جمله . میتر نوشته میشود ←سفتاا هر در پهلوي به گونهم .خوانده اند "هرم"و نیز   -2-2-1-2

 ث یسفتاا زادان ]ك[نوشامهرك /  یسفتاا مهرك/  واسفتاا مهران/  سفتاا میتْرْ، در نام مهر سفتاا بابکان به گونه

                                                                                                                                                                                     
٢٤ dāt  از نسخهTD2 7، خط177آورده شد، ص.  
  .māništ تدر پهلوي مانیشْ./ 89و54، پاورقی هاي صزندگی، افکار و فلسفه دین مانیوامقی، ایرج، : براي مانیستان نک  ٢٥
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میهر در میهري و میهریانه تنها یک بار در  ←سفقثج گونه نوتَرَش در متون متأخر پهلوي به گونه. 26آمده است/  ختوافلوافق
  27.میباشد11، خط 83ص  TD1بندهش ، نسخه  ← "اندر چگونگی مردمان"بن دهش، بخشِ 

 m"م"پس از )   ث( را هیچگاه نتوان مهر خواندن چه در این صورت یک نویسه  " سغاضدالئو "در " سغا"ولی نویسۀ 

به  "مهر"به گونه  "مهر"نیز خوانش . تا بتوان مهر خواندش  سفقثا /سفقثج :بایسته مینماید و این گونه نوشته خواهد شد 
است و اگر فارسی را دنباله زبان هاي ایرانی باستان بدانیم  نادرستدر خط پهلوي نوشته نمیشود  aَ –استدالل این که مصوت کوتاه 

نیز ) نافیه  aهمچون ( پیشوندهاي تأثیر گذار  ،نمیشود "م"در مهر  "مِ"تبدیل نمیشود یعنی  a)َ -( در میثره به  i)ِ -( در این صورت 
 mahrkaك رْهمچنین مهر در معناي مه. آید تبدیل کرده اند، که سخنش در زیر می iرا به  aاین مطلب را ثابت میکنند یعنی 

    .موبد ایجاد میکند موبدانِ آشفتگی در شهرت آتورپات اوستایی

  

در بندهش ، همان گونه که گفته شد  : در بندهش) مشی و مشیانه (  امالء مهري و مهریانهنگاهی به  -2-2-1-2-1
و مهریانه به ادبیات فارسی  ياین خوانشِ مهر. 28شده است میهریانه نوشته/مشیانه به گونه میهر/ مشی ،11، خط 83ص  TD1نسخه 

ولی با توجه به ریشه و معناي لغوي واژه . گونه و نیز مشی و مشیانه میخوانند ایرانی را  این "آدم و هواي" ،نیز راه یافته و اکنون همه
هریانه ذهن را به م/ خوانش مهري؟ ستدان با مشی و مشیانه یکیرا مهري و مهریانه میتوان آیا  "و مشی و مشیانه/ مرد و زن"هاي 

اوستایی به  mašyaو مشْیmarǝta / مشی و مشیانه ذهن را به سوي مرِت میبرد حال آن که اوستایی میثره سوي مهر معروف؛ 
هر   mahrka/mašya/marǝta :اریم که مرد نیز از همین ها است ددر اوستا سه واژه براي معناي مرگ . معناي مرگ میبرد
را  11، خط83، صTD1اگر بخواهیم امالء نسخه  اکنون 29.به معناي مردن و سپري شدن میباشند  √mar1 "مرْ"سه از  ریشه اول 

به معناي  √ mitاز و آن رَه میثْمهر نام از که بگیریم در صورتی این سه واژه و مهریانه بخوانیم آنگاه مهر را باید از  يبه گونه مهر
 TD1 نسخه( امالء مورد بحث  از طرفی .است و معناي مردن و سپري شدن را در خود ندارد... شتن، مهربانی نشان دادن ودوست دا

مهریانه بخوانیم در این صورت آن / مهرَ بدانیم و آن رادرست را امالء این  اگر. آمده است    سخقثجوثب /سخقثجغبه گونه  )
در چنین حالت است که میتوانیم به و  را در خود دارد مردن و سپري شدنفته ایم که معناي رگاوستایی  mahrkaریشه را از 

ك سخقثجفقثای /سخقثجغی: امالء تصحیح شده (  .خوانشی مطمئن دست یابیم اکنون با این خوانش ریشه ) مهریانَک / مهرَ

                                                           
  .1389کارنامه اردشیر بابکان، مشکور، محمدجواد، : نک  26
 سفقثجفقثای  /*سفقثجاگر مهري و مهریانه بخوانیم بایستی امالء آن را به گونه  . میباشد      سخقثجوثب /سخقثجغ البته امالء مورد نظر به گونه ٢٧

 .بورجنیدي، فریدون، سلسله درسهاي انجمن پهلوي خوانی بنیاد نیشا ←. تصحیح نماییم
ولی  به گونه مهلی و مهلیانه آوانویسی کرده و مهري و مهریانه میخوانند "ل"و  "ر"به شیوة خوانشِ مکنزي و هم به دلیل تبدیلِ البته بیشتر نویسنده ها  28

  .81بهار، مهرداد، بندهش، ص: نک براي مهلی و مهلیانه  . خواهیم دید که این مهري و مهریانه نیست
 .در فرهنگ ها marǝta / mašya / mahrka: براي معناي مرگ در اوستا نک زیر واژه هاي  29

Proo
f

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٨ 
 

 آن چه کار را مشکل میکند امالء  لیو 30)رد، مردنی، میرا م. ( : معناي درست واژه ها نیز به ذهن متبادر میشوددر نتیجه واژه ها و 

 /مدتاا  به گونهمیباشد که  "متن ناقصی از بندهش"و  "بخش هایی از بندهش هندي "در دو دست نویسِمشیانه / مشی
به . استبوده  هانوشتارگونه  اینورود مهري و مهریانه به ادبیات پارسی نیز با که  چه بساو  31!است آمدهریان تْمی/ رْمیتْ مدتااافقثا

به علت درنیافتن  -و آیا این اشتباهی است که از سوي کاتبان  ♣ /؟./هر حال منطقاً این امالء و معنایش با ریشه مرد ارتباطی ندارد

به گونه مهر میتْرْ  سفتاایکی از دالیل ادخال مهر با مهر نوخوانی واژه چه بسا  ♣راه یافته است؟  پهلويمتن هاي  به - مهرمعناي 
معناي مهر  درندانیم خوانش آن  mahrkaباز هم اگر مهر را از  ♣ .است که این همه آشفتگی را در واژه اَمهرسپند رقم زده است

ذهن متبادر میکند و نه  را به هبه هر حال این مهر میثرَ ♣است؟  و مهر براي مشی يامروز خوانشِآیا مهر  ♣ /؟/درست نمیباشد
 معناي مقصود راهنمایی کند؟ در دریافترا مان چقدر میتواند ما یامروز زبانیِ کهن در فضايِ واژه هايِ و این تبادرِ ♣ .مشی را

  /؟/بخوانیممهري و مهریانه را مهري و مهریانه 

رداد آیا میتوان واژه اَمهرسپند را همچون اَمرداد که اکنون م: بررسی واژه هاي مهراسپندان و اَمهرسپندان  -2-2-1-2-2
هر؟ ؟ نهراسپند خواندخوانده میشود مهر را مدر گویش امروز شاید بتوان این کار را کردن لیکن ما برآنیم تا به خوانشی درست و م

اسم : آذرپاد پسر مهراسپند  ": روان شاد استاد پورداود در خرده اوستا چنین آورده اند .// دست یابیم سغاضدالئواز واژه پهلوي 
بیست و . آمده، لفظاً یعنی کالم مقدس mąѳra.spǝntaآمده است و اسم دومی در اوستا  ātǝrǝ.pātaاولی در اوستا 

ن سلسله نسب نبود اگر ای .و نیز سلسله نسب آتورپات را نیز آورده اند 32".نهمین روز هر ماه نیز ماراسپند یا مهر اسفند نامیده میشود
به معناي نگهبان خانه  شاهپور دوم دانست موبد موبدانِ را صفت براي نام مجهولِ "آتورپات مانسپندان"آنگاه میشد 

موبد آذرباد ابنِ ماراسفند که از پدر نسبتش بزردشت پیغمبر می رسد و ": چنین آمده  "دبستان المذاهب"در / ؟/)آتشکده(مقدس
مشکل این جا است که در متن هاي موجود و روایت هاي پارسی و عربی شخصیت معروف با  و 33."نسب مادرش بکشتاسپ شاه
  .همین نام معرفی شده است

هر  و).  پهلويزبان فرهنگ  :نک ( mahraspandān /māraspandānفروشی در فرهنگ خود هر دو خوانش را آورده  
و پاینویس هاي  برهان: نک (  .آب البته از قول فرهنگ برهان قاطع از هر ماه می آورد و نام فرشته موکل بر 29دو را نیز نام روز

: دکتر معین زیر واژه مهر اسفند آورده اند ) مهر اسفند /مار اسفندان/ ماراسفند/مار اسپندان/مار اسپند :زیر واژه هايِ  دکتر معین
بمعنی مقدس  سپنتهبمعنی کالم و جزو دوم  همنثر کلمهجزو اول .... ،amahraspent، پهلوي ma(n)thra spentaدر اوستا "

                                                           
 .نیز رایشلت، اوستا ریدر، بخش واژه نامه. ، زیر واژه هاي مربوطه2بهرامی و جنیدي، فرهنگ واژه هاي اوستا، جلد: براي ریشه هاي یاد شده نک  30
، 37شماره-49و1دستنویس م "بخش هایی از بندهش هندي "،1355انتشارات موسسه آسیایی دانشگاه شیراز، طاووسی، مجموعه متون پهلوي، از نوابی و  31

  .5، خط2، ص27شماره-28دستنویس ت "متن ناقصی از بندهش"و  1، خط2ص
ولی مانثره با مهر یکی ! ترجمه کرده اند داده اند و کالم مقدس "مانثره سپند"نوشته و ریشه را  "مهراسپند"در اینجا استاد . 30، صخرده اوستاپورداود،  32

در نام پدر موبد بزرگ عهد شاپور دوم، ": واژه مارسپند یادآوري میکنند که  ، و در پاینویس53ِ، ص1، جلدمزدیسنا و ادب پارسیمعین، : و نیز نک  !/نیست
 ."آذرباد مارسپندان

  .10، خط 87مصطفوي، علی اصغر، دبستان المذاهب، ص  ٣٣
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اوستایی  ma(n)thra spentaرا با  amahraspentدر این نوشتار  ایشان -!"و جمعاً کلمه مرکب بمعنی کالم مقدس است
 /”amahraspandو یا  Amahraspent. نمیتواند باشد "سپند منثره"پهلوي  amahraspentولی  !یکی گرفته اند

نفی  a: و در اوستا از سه بهر برآمده است . به معنی بیمرگ مقدس است amšāspandهزوارش ایرانی براي واژه  غشوضدالئ
بمعنی مرگ است و همانست که در مشْی و مشیانه با میهر و میهریانه موجود است و بخش سوم آن  mešaکننده، بهر دوم آن 

spenta  و ارتباطی با مانثره  34".را می دهد که شش صفت اهورا مزدا باشد "بی مرگ مقدس"معنی مقدس است که بر روي هم 
ثْرَ از ریشه  ♣ .سپنته به معناي کالم مقدس ندارد مهر  ♣. تبدیل نمیگردد ) مرگبی : (  amǝšaاز  "اَمهر"، در پهلوي به "منْ"مانْ

اینها مطالبی پیرامون معناي واژه و ♣ . فرق دارد  "هرِسپندمهر اسپند با اَم"پهلوي امالء ♣ . استاسپند نام از میثره اوستایی در مهر
   :مهرسپند ولی درباره خوانش هزوارش اَ. تفاوت مانثره سپنته و اَمهرسپند بود

 šفارسی باستان در اوستا  rtمیدانیم که  .خوانده اند amahraspa(e)nt دپِنْرَساَمه این واژه را به گونه... ومشکور، فروشی، 
 a( مضاف میشود دو واکه همسان   marǝtaمنفی ساز بر  aهنگامی که /  marǝta/mašyaو  arta/ašaهمچون . است

و نمیگوییم  marǝta  amǝrǝta  /mašya ← amǝšya ←یعنی . میشود ǝ) ِ  -( پشت سر هم تبدیل به واکه )
amarǝta /amašya/- در واقع صداي  )-َ ( a  بر سرm به  )- ِ( ǝ در هزوارش امشاسپند را بر این قیاس . تبدیل میشود

اوستا  apestāk واژه و در/ ؟/ amahraspa(e)nt دپِنْرَسنه اَمهخواندن، و amehrespand دپنْرِسبه گونه اَمهمیتوان پهلوي 
در مواردي که دو همخوان و یا یک . را به دنبال دارند  aَ –ة نام هایی است که پس از نخستین همخوان واکۀ کوتاه این ویژ  35/؟/

/ اَویناس ←ویناس / اَناهیت ←ناهیت : مانند . همخوان و یک واکۀ بلند پشت سرِ هم قرار میگیرند این قاعده راست در نمی آید
  . اَنَسپاس ←سپاس 

منفی ساز بر سرِ  a: بر اساس قاعده باال میتوان چنین استنباط کردن  بگیریم mahrkaاز را هزوارش  اگر این :گزینه پیشنهادي 
hrkaam ← hrkaǝam پسان با مضاف شدن این واژه بر سرِ . میشودntaǝsp آواي پایانی خود یعنی -َ a  درka  را از دست

که یکی آوایی و  - sو  rبه دلیل سنگینی تلفظ میان دو صامت دندانی  kانسدادي  -تبدیل میشودو صامت مالزي ǝ ِ- داده و به
 hrkaam ←hrka ǝam ←nt  ǝspehream : خواهیم داشتمی افتد، در نتیجه   -روان و دیگري بی آوا و سایشی است 

و سبزه وار مقایسه کنید این حالت را در گویش سدخَرْ //در پهلوي ntaǝps -kahrǝam← nte(a)spehreamیعنی  
نوه : نوِي يِ  بِرام  ←نَوِه : نَوي :  میشود  i) ِ  –( در  یک واژه به گاه مضاف شدن تبدیل به  a) َ -( هنگامی که دو واکه همسان 

                                                           
  .یادداشت ها ← 96مشکور، محمد جواد، فرهنگ هزوارش هاي  پهلوي، ص/ .9،صفرهنگ هزوارش هاي دبیره پهلوي،جنیدي،  34
پستاك پهلوي را در ضمن آوردن تاریخ مربوط به  لضتغیاستاد جنیدي . ، برگه خ1بهرامی، جنیدي، فرهنگ واژه هاي اوستا ج: براي اپستاك نک  35

اگر سخن . خوانده اند apastākمنفی ساز معنی ناپیدا میدهد و آن را  aَ –پهلوي به معنی پیدا گرفته اند که با  لفتغی جمع آوري اوستا گونه اي دیگر از
که آنگاه باید اَپستاك را با توجه به دگرگونی دو وا) که با عنایت به روشنگریهاي ایشان سخنی معقول است ( استاد را درباره پیدا و ناپیدا بودن اوستا بپذیریم

a  بهi  که در باال آمد، به گونه اَپِستاكapestāk  بندهش، . ( : نوشته شده است  خلئضتغیبخوانیم، آن چنان که در برخی متن ها نیز به همین گونهtd1 ،

به گونه بستاه ) مروج الذهب:مانند(معرب این واژه نیز در متون . آمده است  خلضتغیو هر چند امالء آن در متن ها بیشتر به صورت  )، خط نخست 150ص
   .تبدیل شده است bبه  pو در معرب شدن معموالً . این خود میرساند که نویسنده اَپستاك را معرب کرده و نه اوستا را. آمده است
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مهري و مهریانه در نسخه  هبا این روشنگري  خوانش واژ ./دنه گندم ←دانه : مادر زن، دنَه : خلِ خوش  ←خاله : خَلَ / بهرام

TD1ه     سخقثجوثب/ سخقثجغ، 11، خط83، صهریانَه توجیه میشودبه گونه ماین خوانش ما را به . ري و مmahrka 
 /؟./نیز با توجه به روشنگري هاي باال پیشنهاد میگردد amehrespa(e)ntبه گونه  amahraspantخوانشو  رهنمون میشود

چون این هزوارش ایرانی است این همه بر خواندن درست آن تأکید داریم وگرنه هزوارش ها نشانه اي اند براي واژه اي ویژه و 

توان  "مار"را نه  سغاضدالئودر  سغاتا این جا روشن گردید که  .میدانیم که به همان شکل نوشتاریشان خوانده نمیشوند
  ."مهر"خواندن و نه 

صاحبِ لغت . اوستایی در معناي خانه و خانواده "نمانَ"از . خواندن به معناي خانه "مان"را  نیز میتوان " سغا"  -2-2-1-3
  : اسدي گوید . خانه را گویند و نیز خان و مان اتباع است "مان":  397فرس ص 

  خویش       ببردش بصد البه مهمان خویش مانچو آمد برِ میهن و 

در صورت نسبت بودن آتورپات را منسوب به این خانه مقدس میکند و در صورت جمع بودن  "ان"مقدس، مان خانه است و سپند 
بوده است آتورپات خانه مقدس  خود آتورپات همه خانه هاي مقدس، موبد موبدانی که داراي ارج و مقامی بسزا در دوره

 ،بوسیان: میکند  بخشبه شش قبیله ا ر اتحادیه مادهرودوت قبایل عضو . ولی این معناي لغوي واژه است 36.است) آتشکده(
بی جا، (  132ص "گفتاري درباره دینکرد"دکتر محمد جواد مشکور در کتاب37.مغ ها ،بودیان ،اریزانتیان ،استروخاتیان ،پارتاکنیان

الق میشود و اینکه هرودوت کلمه مغ بر روحانیون و علماي مذهبی دین زرتشت اط...": ، این نظر هرودوت را رد و میگویند )بی تا 
مقام مغی و روحانیت چنانکه امروز نیز مرسوم است مرتبه اي . آن کلمه را اسم قبیله مخصوصی نوشته است درست بنظر نمیرسد

نبوده است که هر کسی بتواند بدان پایه نائل شود، بلکه آن پایگاهی بوده ارثی که از پدر به پسر میرسیده و یا در خانواده خاصی 
ور میزده است، بنابراین اگر بگوئیم مغان طائفه مخصوصی بوده اند که موظف به اداي مراسم مذهبی و تشریفات دینی بودند به د

 38".رنده دین مزدیسنی دانسته اندباید دانست که نویسندگان قدیم متفقاً زرتشت را بنیان گذار آیین مغ و آو. صواب نزدیکتر است
( : مان همچنین معناي واژه و جاري است و  با در نظر داشتن مقام ویژه آتورپات ) موبدان ( ه مغان با توجه به سخنانی که دربار

کنیم که کارشان مرتبط و ویژه با  "خاندان مانسپندان"میتوانیم او را منسوب به ) آتشکده  :خانه مقدس :  (مانسپند ) خانه، خانواده 
  /؟./صورت است که به خوانشی مطمئن تر دست میابیم تنها در این. امور دینی و آتشکده میباشد

                                                           
 #م ا\وتاغفقفت :  در اندرزهاي آتورپات. داریمرا   mān ī ātaxšān "مان اي آتخشان" سو ث ختغفقفقثابراي آتشکده در متون نام  ٣٦

فرهنگ ها این دو را یکی . برو) آتشگاه / آتشکده( ، دوم روز به خانه آتشان "روچ اُ مان اي آتخشان شَو تت وهیشْاَر" .سو ث ختغفقفقثا اگجاا
/ .به بعد 186ص ،1358ترجمه بهروز حبیبی، دانشگاه ملی ایران،هنر ایران، آندره گدار ، : ، براي آتشکده وآتشگاه، نک ...برهان قاطع، دهخدا: نک . میگیرند

 تفضلی، احمد،: نک . اصطالح زرتشتیان هندوستاندر  "آتشگاه"در اصطالح زرتشتیانِ ایران و  "گنبد"محل نگاهداري آتش در آتشکده جایی است به نام 
 آتشکده مدخل ذیل اول، جلد اسالمی، بزرگ المعارف دائره

 . 142دیاکونوف، تاریخ ماد، ،ص.م.ا 37
 78پورداود، یسنا، جلد اول، ص ←هم چنین  38
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. بهرامی، ف ←سود بخش، خوشبختی افزا، نیروي افزایشی . است spǝntaسپند در اوستا . استو و /  ضدالئ -2-2-2
   .فرهنگ ها: نک ./ در فارسی سپند، سپنتا./ 3وستا، جواژه هاي ا

  

، و در فرهنگ برهان و فروشی و اسنادهاي دیگران آورده میشودخوانده شده ) مهر اسفند ( که بدین نام  29اما روز   -2-3- 2

ائفقثشا الا ا * س فقثمدز خلگع ا خت تاا ا ال\سوضدالئ  :در متن اندرزهاي آتورپات چنین آمده براي نمونه 
  39.ص گجوافت\اخقاائشص عط الگائ ث تفل ائج ث ا* ائفقثشا

Mān(r)spand rōč yāmak afzāy ū dūz ū pūš ū zan pat zan-īh kūn kū frazand ī tēzwīr ī nēwak 
zāyēt. 

و  (m,a,n-r-s,p,n,d)د،  -ن -پ -س -)ر(ن -ا -م: عبارتند از ) واژه نخست ( همخوان ها در رسم الخط واژه مورد بحث 

و در این جا نیز . سته مینمایدبای ) ث( را مهر خواندن نیاز به یک نویسه همان گونه که پیشتر گفته شد براي این که بتوان واژه 
ُ –ِ و –در رسم الخط پهلوي معموالً واکه هاي  .منفی ساز بر سرش آوریم a "اَ"نمیتوان این واژه را مهر خواندن چه رسد به این که 

i/u و . نوشته میشود– َa  وچ آمده  س\ سفتاابه گونه  "مهر روز"آتورپات اندرزهاي  در همین متنِ. 40میشودگاهی نوشتهمیتْرْ ر

ولی . رایج را رعایت میکرد و امالء سفتاا ضدالئمیبایستی چنین مینوشت  را مهر بخواند سوضدالئو اگر قرار بود واژه  .است

و نیز اگر میخواست واژه را به گونه  .آورده است سفتاامهر را آورده به گونه هر کجا نام که در حالی  نویسنده این کار را نکرده

 "مهر"این کار را نکرده و این خود میرساند که واژه باز می آورد ولی نویسنده  سرا نیز پس از  ثبنویسد حتماَ نویسه  "مهر"نو 
در نوشته  که برخی از نویسندگان یآن چنان یکی دانست "مهر"گفت و با  "مار"و نمیتوان . چه نام خاص باشد و چه نباشد. نیست

اوستایی است که آن از ریشه  "مانثره"اگر منظور از مار همان گونه که پیشتر گفته شد چه  ،هایشان هر دو خوانش را می آورند
میترَه خوانش سنسکریت و میثرَه خوانش اوستایی آن  ♣ 41.خوانند "میتْرْ"که در پهلوي  "میثرَه"نام است از  "مهر"میباشد و   "من"

نیز  "مار"تصحیح گردد تا  "مانْسرِسپند"بایستی امالء آن به  ) 29نام روز ( این مورد در  ♣.است "میتر"نوشتار پهلوي نیز و  42.است
  .سی ماراسپند نمیگوید و نمینویسدمینویسند و ک"مانْتْره سپند"اه را م 29اکنون در تقویم هاي زرتشتی روز  ♣. خوانده نشود

                                                           
 .نیک بزاید) خوش حافظه(روز جامه اَفزاي و  بدوز و بپوش و زن به زنی کن تا فرزند تیزویرِ ِ سپند-مانسر 39

 ahrao/bahr/خقثجاب ا  / ب  خقثج: مانند . میپیوندد)ه، خ( هنگامی که به همخوان شبیه به خود  بیشتر ٤٠
بهرامی و جنیدي، فرهنگ واژه هاي اوستا، : نک ... . به معناي اندیشیدن و √ manاز   mąnөra، ...به معناي دوست داشتن و √mitاز   miөraه رَمیثْ  ٤١

  . و دیگر واژه نامه هاي اوستایی. 2جلد
 .فرهنگ زبان پهلويفروشی،  ./ 588صجلد دوم، ، اوپانیشادواژه نامه : و نیز نک  / 39، ص1، جمزدیسنامعین،   ٤٢
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آن چه در  معروف است که "مهر"اگر منظورش ! آوردهرا ایزد موکل بر آب ها  ماراسپند/ مهر اسفند برهان قاطع -2-2-4
مهر دارنده دشت هاي فراخ دارنده هزار گوش ده هزار ". مهر یشت و خرده اوستا آمده عبارتی که گویاي این مطلب باشد نیست

ده ستائیدن و نیایش کردن و خوشنودي خواستن و آفرین رام چراگاه خوب بخشن) و  ( چشم ایزدي که بنامش خوانده شده 
ثْرَه . و آن چه از مهر یشت برمی آید مهر خویشکاریش نظارت بر پیمان بستن مردمان است. 43"خواندن و مار اسپند نیز همان مانْ

 "یا  "اَپام نپات"و یزَتَه اي که موکل بر آب هاست  !سپِنْتا به معنی کالم مقدس است و هیچگاه به عنوان یزَتَه آب ها نیامده است
نپات  نیز که پاکی و بی آالیشی معنی میدهد کم کم از اَپام نپات پیشی میگیرد و شخصیت اَپام "اَرِدویسور اَناهیتا". است "رز ایزدب

مانتره سپند، ":  میخوانیمزیر واژه ماراسپند  در واژه نامه پازند! و اَرِدوي را مهر اسپند ننامیده اند .44در شخصیت او تحلیل میرود
و از  .در اینجا نام فرشته اي است موکل بر زمین و نه بر آب ها .45، نام پدر آدربادزمینمهراسفند، نام فرشته اي است موکل بر 

  .است که آب را حمایت میکند) وروتات ئُه( امشاسپندان خرداد 

  

 نگاهی به شیوه خواندن متون پهلوي -3

و گونه  .دارد که خواننده را یک راست به معناي واژه راهنمایی میکندرا به گونه کهن این رسایی  خواندن نوشته هاي پهلوي
از طرفی اصرار بر نوخوانی به شیوه قرائت مکنزي نیز خلط در خط و معنا  .قواعدي یک دست را به جا نمی نهدمکنزي نوخوانی 

را وزیدگیها بنویسیم و ویزیدگیها یا وِزیدگیهاي  wīčītak-īhā ī zāt sparmایجاد میکند، چنان که ویچیدکیها اي زات اسپرم 
نوشته شود با حرکت یا و حرکت  روشن است چنان چه این نام بدون 46.بخوانیم zādisparam ī   wizīdag-īhā زاد اسپرم

خواننده غیرمتخصص و گاه متخصص نیز دچار اشتباه شده و وِزیدگیها را به گونه وزیدگیها خوانده و در این حالت آن را از مصدر 
: اوستایی . نشان میدهد 47"چیدن"گزیدن میباشد و امروز خود را در  ←وزیدن میگیرد حال آن که میدانیم از مصدر ویچیتن 

. است /wcyd wīčīdویچیتن در امالء متن هاي مانوي به صورت ویچید  .به معناي برگزیدن، تماشا کردن است vī  +čīپیشوند 
در  !در ایرانی میانه غربی تا امروز  č "چ"میخوانند چون میان دو مصوت قرار گرفته، بدون در نظر داشتن پایداري  wizīdولی 

و میدانیم که  /؟. /را در خود داشته باشد "ز"که  گویشهاي ایرانی دیده نشد که ویچیتن را ویزیدن و یا مشتقات آن را به کار برند

                                                           
 117، صخرده اوستاپورداود،  43
پایان : نک . مژگان ذره منابع اوستایی و پهلوي و پازند مربوط به آبان نیایش را مورد کنکاش قرار داده اند/ 23و22ص اساطیري ایران،تاریخ آموزگار،  ٤٤

 .1389-90 سال تحصیلی، ش، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزادآبان نیاينامه تحصیلی نامبرده با موضوع 
 .ولی این دو با هم فرق دارند/ ؟/نیز نام مانتره سپند و مهراسفند را یکی دانسته و در کنار هم آورده استاین فرهنگ . واژه نامه پازندشهزادي،  ٤٥
 1385، وزیدگیهاي زاد اسپرمراشد محصل، محمدتقی،  ٤٦
جنیدي، فریدون، )/ گزیدن، گزیر، وزیر  :با پیشوند وي ( چیدن، ) :  ی، چِنَو، چِنْچی، شْ( کَی :  19، صراهنماي ریشه فعلهاي ایرانیمقدم، محمد، ٤٧

ی ین: ده کرج  / نینچ: در گویش اردالنِ سنندج ./  پیشگفتار 39فرهنگ هزوارشهاي دبیره پهلوي، ص طالقان / بِچ ن: اَوانکی ی الموت / بِچ زواردشت :
 .بیچین: خیارجی / بیِچن: رشتی / بچینستن
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 ،49گدار ←، ویتار 48گسیل ←گشتاسب، ویسی  ←ویشتاسپ : تبدیل شده است مانند  "گ"ایران باستان در فارسی امروز به  "و"
در برخی متن هاي متأخر از نظرنگارش . ویچیتکیهایی زات اسپرم گزیده هاي زاد اسپرم میباشد و معناي. گزیدن ←ویچیتن 

... در فارسی گردش وو  ورتیشن که به گونه گرتیشن نوشته شده است: مانند . همچون بندهش میتوان روند نو نویسی واژه ها را دید
مروري کوتاه به . ا در نگارش خود تردید داشته استو گوی است را رعایت نکرده امالء یکسانیالبته در همه جاي متن نویسنده . 

نمونه را در پهلوي مردم را به شیوه . به خوبی نشان میدهدرا گویش هاي امروز در کشور خط سیر واژه ها از کهن به فارسی نو 
هنوز در گویش سیمیارِ تبدیل شده است  d "د"کهن که در سیر زندگی خود به  t "ت"این . میخوانیم martōmکهن مرتُم 

در حالی که مکنزي این واژه را نیز مشمول . است جاري)  جمع آن( مرْت، و مرْتا : در سبزوار و  martemمرتم الموت به گونه 
دیگر مراجعه به متون ادبی و دانشی  .میخواند mardōm 50امالي تاریخی میکند و در متون پهلوي نیز آن را به گونه نو مردم 

این کتاب ها گاهی به نمونه نثرهایی برمیخوریم که نشان دهنده شیوه کهن نویسی تا زمان  میاندر . است رون پیشینخودمان در ق
 52ر نخشبشه 51رارودمربوط میباشد تفسیر نسفی از دانشمندان و 6و  5براي نمونه کتابی که به قرون . الاقل تألیف آن کتاب است

را در دوم شخص جمع صیغه ها مثال میزنیم که در ترجمه قرآن به پارسی خود را  t "ت" شناسهبراي هماهنگی با مثال باال  .میباشد
و "، ) 98مائده، آیه ... ( "عذاب خداي تعالی سخت است مر مخالفان راکه  بدانیت". تبدیل نشده است d "د"حفظ کرده و به 

آنست خداوند و "، ) 99همان، آیه (  "از معصیت میداریتاز طاعت، و آنچه پنهان  میکنیتخداي تعالی داند آنچه پیدا 
اگر امالء . 53)95عام، آیه ان. ( "می نگرویت، که بدین خداي میشویتآفریدگار، و به معبودي سزاوار؛ چگونه باز گردانیده 

ایرانی به ویش هاي پهلوي گو) گروه ایرانی میانه شرقی ( رارود تعلق دارد شاید گفته شود این گویش به منطقه و ،تاریخی نگیریم
 فعالیتهجري مشغول  2/3تا قرن کمینه و میدانیم که مانویان  55.اما این منطقه به محل فعالیت مانویان نزدیکتر است 54.میانه غربی

ایرانی میانه غربی نامیده شده نیز واژه هاي بسیاري باقی است که هنوز به شکل که اي  و از طرفی در محدوده زبانی  56.نده ابود
زبان همخوان ها و واکه هاي روشن است که  و این نیز .مانند نمونه هاي باال که آورده شدکهن واج هاي خود را حفظ کرده اند 

در تاجیکستان مثالً  کندتر انجام شده است،یران فرهنگی این اتفاق در برخی شهرهاي اولی  57.تر گردیده اند پارسی به مرور ساده
پیمانَه /  nīkārدر پهلوي نیکار nīgārā "نیگارا"پهلوي میبینیم همچون  "تلفظ کهن"امروزي واژه هاي بسیاري را با همان 

paymāna  تمانکدر پهلوي پpatmānak ایی با حفظ مصوت پایانی و یا واژه ه– َa همچون خانَهxāna هکوچ ،kūča ،
                                                           

  . gustiگوستی : در گویش ده کالك  ٤٨
 .در ده کالك هنوز جاري است ٤٩
  یادداشت ها: نک  ٥٠
 دهخدا: و نیز نک / .109لغت فرس، ص  ← "اگر پهلوانی ندانی زبان     ورارود را ماوراالنهر خوان: ماوراءالنهراست، فردوسی گوید " 51
 یادداشت ها: نک   ٥٢
 .تفسیر نسفیجوینی، عزیزاهللا ،  53
 یادداشت ها: نک  ٥٤
 600، صالفهرست: نک ). نوکنت(سمرقند، سغد، نونکت: محل فعالیت مانویان در  شهرهاي  ٥٥
 .600ص، الفهرست ←. و آخرین دسته که به خراسان کوچ کردند در زمان مقتدر خلیفه عباسی بود/ 601-600، صالفهرستدر زمان امویان و عباسیان،  ٥٦
، و واکه هاي مرکب در برخی گویش ها از martemو یا باقی مانده اندnīkās→nigāhو یا تبدیل  parwanak→parwanaهمخوان ها یا حذف  ٥٧

به معناي گاو، در کردي مصوت هاي مرکب  / ؟/ giu→ iu در کرجی / gau→ au اوستایی. بین رفته یا کوتاه تر شده  یا تبدیل شده یا باقی مانده اند
  .بسیاري باقی مانده است
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در  mī "می"در پیشوند استمرار  iِ –حفظ مصوت کوتاه  /میباشد k "ك"همخوان  هاواژه ، در پهلوي پایان این گونه jādaجاده
مقایسه شود  panja ī xanyāgarān "پنْجه اي خَنْیاگران"حفظ کسره اضافه در / hami، در پهلوي همی mitarsadمیترسد

و خراسان و حتی شهرهاي بزرگی مانند کرج و یا در افغانستان و کردستان و سیستان  / kōf ī rēwand"کُف اي رِوند"با پهلوي 
تفاوتی بین ایرانی میانه در این مورد جاري است و و در نواحی شرقی و غربی ایران در ورارود  یکسانتلفظی پیداست اکنون . ... و

  /؟/نیز که در باال بدان اشاره اي شد و بحث نوشتار .شرقی و غربی نیست

خوان شانه هاي دقیق ویژه واکه ها و همواژه هاي پهلوي نبودن ن باره واژه آتورپات ودر  علت این همه خوانشاما  -3-1 

مصوت بلند  /) ،کسرهi(  "ِ–"مصوت کوتاه : ممکن است براي موارد چندي به کار رود  "ث"پهلوي نشانه  در دبیرهمثالً . هاست
و این محدودیت نشانه گذاري دلیل خوانش . میباشد نکره/ صورت کشیده تر آن نشانه یاء وحدتو  /"که" حرف ربطī /( (  "اي"

هنماي دریافت بار ارست؛ و خواندن درست رو نگاه کردن به گویش هاي امروز راهگشاي خواندن د. هاي گوناگون شده است
دانشگاهی است که در عمل این پیوستگی و جریانِ زیبا و زنده جهانِ واژه و به راستی این گویشها  .ه این خاك استفرهنگی گستر

   58.را به ما مینمایاند ها

همخوان ها هستند که ما را در خواندن به چالش و این بار . سپندان ما با چالش مصوت ها روبرو نیستیمدر خوانش واژه آتورپات مان
ممکن است ما را در خواندن و دریافت واژه به بیراهه ببرد و براي مدتی  واژه هامعرّب خواندن  یاو در این میان نوخوانی . 59میکشند

ذهن به  "آذر باد"و یا  "باد آدور"به گونه  "آتور پات"با خواندن براي مثال  .گمراهمان سازدکرده را طوالنی  گفتارفهم واژه یا 
به  "ویچیدن" و با خواندن .ذهن به سوي حیوان معروف میرود "مار اسپند"به گونه  "مان اسپند"با خواندن  سوي باد معروف و 

را متبادر  "بوي"ذهن گَند معروف در برابر  فْرَگَند با خوانش فْرَکَنت به گونهو   60.میرود "وزیدن"ذهن به سوي  "وزیدن"گونه 
پایانی پس از  tدر حالی که ؟  fra-gandرا  fra-kantرا کندن خواند ولی ) حفَرَ عربی ( چگونه میتوان هزوارش کندن . میکند

، شیوه آوانویسی این فرهنگ همان گونه که فرهنگ کوچک پهلوي: نک ( انده خومکنزي آنگونه که  ؟مصوتی نیامده است

 نوشته، کندن میخواندند، فْرَ کنت غفلجااتاا حفرونتنیعنی نیاکان  ).، ناهمواري هایی دارد)8ص(مترجم پارسی آن گفته اند 

به سوي اصل معناي مقصود کشیده  یک راستاین مزیت را دارد که ذهن کمینه کهن خوانی  ؟نوشته و فرگند میخواندند لجیات
    .میشود

  

  

                                                           
 .یادداشت ها: نک   58

 ...و. u،  هم او w، هم واوl، هم ل r" ر"است، هم  n" ن"که هم " ا": مانند . غیر از مصوت ها گاهی یک همخوان نشانه چند همخوان دیگر نیز هست ٥٩

متن هاي را مشکل بنماید در عوض در  "ز "و  "چ"داریم و شاید که خواندنِ درست  "ل"یک نویسه مشترك  "ز"و  "چ"اگر در پهلوي ما براي نوشتن  ٦٠
  /؟/داریم و میتوانیم براي خواندن ویچیتن به این متن ها استناد کنیم "چ"مانوي نویسه روشنی براي 
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  آموزش -4

خواندن متن ها . خوانی میتواند سیر زندگی واژه ها را از کهن تا به نو تشخیص دهددانشجو با کهن . مسأله مهمتر آموزش میباشد
این است که دانشجو متوجه خواهد شد در  بهره آنکمینه ) فرایند مطالعه متون پهلوي (  – مثالً از درخت آسوریک تا بندهش

همان واژه را در متن هاي دیگر پیشتر ر کرده است، چه تغیی ه اسالم در ایران امالء برخی واژه هادر قرون اولیپهلوي متون  بازنویسیِ

 zamān مدوگ بندهش به گونهبرخی جایهاي در ارداویراف نامه و  که damān ئمدو :مانند  .به گونه اي دیگر دیده است
که رسم الخط برخی از واژه ها  بدین ترتیب دانشجو خود متوجه خواهد شد .damānولی در سایر متون به گونه  نوشته شده است

و با مراجعه به تاریخ کتابت نوشته ها در واقع به یک بینش تاریخی نیز در این باره . در دوران هاي مختلف تغییراتی نیز داشته است
و  dmʾn ولی اگر از نخست به دانشجو شیوه نوخوانی یاد داده شود و به او گفته شود که در حرف نویسی بنویس . دست می یابد

 -آن گونه که شیوه غربی ها در آموزش متن هاي پهلوي است  - زمان، پسان معنی کن zamānدر آوانویسی بنویس و بخوان 
کند و با مشکلی جدي روبرو روشن است که دانشجو یک درگیري ذهنی پیچیده اي را دنبال خواهد کرد که این امرِ آموزش را 

   .هلوي سرخورده شده این وادي را رها کنداز سختی متون پبسا که دانشجو و  میکند

در امر تدریس نخست شیوه کهن خوانی به دانشجو آموزش داده شود، پسان روش مکنزي به عنوان یک نظریه در  :پیشنهاد 
هرگونه  وگرنه تحمیل نوخوانی به دانشجو جزمیتی است که راه. کالس درس مطرح شده تا دانشجو بتواند دراین باره اندیشه کند

  .و این راه علوم انسانی نیست. نو و تازه را بر دانشجو میبندد اندیشه گی و آوردن نظریات

  نتیجه گیري -5

گمراه کرده و ) آتورپات مانسپندان  هدر این مقاله واژ( پس دو گونه خوانش ما را در خواندن و دریافت درست واژه هامان 
فهمی و یا ندانستن  این درگیري ذهنی منجر به بد. برایمان به وجود آورده استدرگیري ذهنی بسیاري را در آموزش و فهم متون 

خوانش واژه ها به گونه  نخستین:  میتواند باشدفرهنگ، یا بازگو کننده یک تاریخ دربردارنده یک که  "واژه اي" -. واژه میشود
معرَّب خوانی واژه هاي پارسی توسط مترجمینِ  دیگردوو  )شدن واژه ها در طول تاریخ امري روشن است  هر چند نو(  مکنزي

  .خودي است

  : چند نکته موارد زیر پیشنهاد میگردد  با در نظر گرفتن ختاالخت سغاضدالئو براي واژه

مهر، از : در فارسی  ←میثره ♣  .اندیشه کردن، گمان کردن: √man، منتَر، از همانتر: در فارسی  ←مانثره  ♣
mit/miӨ1√ :مانَ ♣ .دوست داشتنهر ♣ .مانَ+ پیشوند نی در فارسی خانه، از  ← ناز م 

mahrka(mašya,marǝta) / هربی مرگ: اَم.   

يِ اوستایی –اگر منظور سخن پاك و کالم مقدس برگرفته از مانثرَه سپنتا . مار اسپندان بار معنایی و امالء نامفهومی دارد .1

سپند آمده ) ِ -(مانسر  سوضدجئضدالئ به گونهه ، کدوم خط، 14ص،TD1نسخه ،بندهشدر  با توجه به امالء آناست 
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ولی اگر نام شخص ./ تصحیح گرددو نه به عنوان نام شخص  29درباره روز در این باره و و تنها امالء واژه بدین گونه 
شغلی آتورپات را نمایان نمیسازد، هر چند در برخی متون و دستنویس ها به گونه  قرار گیرد پیشینه خانوادگی و

  . 61آمده باشد "مانسرِاسپند"

خاندان هايِ . داگر خاندانی بدین نام بوده باش( نسبت از خاندان مهراسپندان بدانیم  "ان"اگر آتورپات را با توجه به  .2
و بخواهیم که مهر اسپندان  ) 62...و قارن ←هبدان، سورِن ها، کارن ها عبارتند از اسپ ساسانی -اشکانی سرشناسِ دورة 

 .تصحیح گردداسپند  میهر ضدالئ)ئ(سفقثجدر این صورت امالء بخش نخست آن به گونه بخوانیم 

هندرز ان "ها از جمله متن برخی در )  سغاضدالئو( امالء مورد بحث  : نخستو با در نظر گرفتن این واقعیت که  .3
نویسندگان با آگاهی و  آمده "...واچکی اچنْد اي آتورپات اي "و متنِ  ٦٣"نیپیشْتَم ...آتورپاتفْرهنگ اي انوشک روان 

 موبد آتورپات به دلیل دارا بودن مقام موبدانِ :این که  دیگر دوو  .امالي واژه را در جاي هاي گوناگون آورده اند
 سه دیگر این و )  -3-1-2-2 روشنگریهايِ بخشِ ←( . را داشته است) ها ( مسئولیت پاسبانی از حریم معنوي آتشکده 

 )س(سر، ا ضدجئ، و نیم و یا یک هجا( به یکبار سه همخوان  نویسندگانِ متن هايِ پهلوي مردم آن زمان و نیز : که 
sar,e(s)  ( رِسپند"را از واژهمعروف به کار  ختهاز آن نامِ شخص سا تا کنندنمی حذف  "مانس و در معناي شخصیت

از واژه را غلطی امالئی  سغاضدالئونگارش  چهارم این که نمیتوانو / ؟/و چنین تصحیفی بسی دور از ذهن است برند

 mānēspandān "انمانسپند" به گونۀ سغاضدالئوواژه خوانشِ بدین ترتیب به حساب آوردن،  "مانْسرِسپند"
 . درست تر مینماید

  

اثرِ  "زبان و ادبیات پهلوي فارسی میانه"دانشمند پارسیِ هند در کتاب  "جهانگیر تاوادیا"یونکر دانشمند آلمانی از قولِ روان شاد 
بهترین مهم آن نیست که آخرین سخن دربارة موضوعی گفته شود، بلکه مهم آن است که ": میگوید ) حرفی ص نوزده ( تاوادیا 

اما ": و سپس خود چنین ادامه میدهد  ".ع دانسته شود و دانش از راه بررسی اندیشه ها و گفتگو بدست آیدوسخن دربارة آن موض
سالیان دراز ممکن ) یعنی جهانگیر تاوادیا ( و ادبیات آن، به جهاتی که نویسنده شرح داده،  "فارسی میانه زردشتی"در زمینه زبان 

این پژوهش با همه حواشی اي که دارد  ".تی سخنِ پیش از سخنِ آخر گفته شود، تا چه رسد به خود سخن آخرنخواهد شد که ح
        .باشد تا با نگاه شما به خوانش هایی مطمئن درباره متون کهنِ خود دست یابیم. نیاز به نگاه تیزبینانۀ مردمان دارد

   رضا آقازاده. خورشیدي 1391مرداد ماه اَ 

                                                           
 -1-1- 2-2روشنگریهايِ بخشِ : نک  ٦١
نَ ها، سورِن ها، مهران ها قارن، مهران، سورِن، اسپاهبد، اسپندیاد، زیک، که در این میان قار: هفت خاندانِ سرشناسِ دورة اشکانییان غیر از خود اشکانیان  ٦٢

بیانی، شیرین، : نک . مقر قارن ها مانند گذشته نهاوند؛ سورن ها سیستان؛ اسپاهبدها گرگان و مهران ها ري بود. و اسپاهبد ها از خاندان هايِ مهمِ پارتی بودند
  .ندان نام خاندانی آمده استپرَ سدر فرهنگ فارسی به پهلوي فروشی مه .82شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان، ص

 .1ص نوابی، ماهیار،"سیزده متن گوناگون پهلوي"، 2دستنویس م او  ٦٣
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 آتورپات مانسپندان، اندرزنامه، متن پهلوي .1

 ، تاریخ اساطیري ایران، انتشارات سمت1388آموزگار، ژاله،  .2

 ، دستور تاریخی زبان فارسی، انتشارات سمت1387ابوالقاسمی، محسن،  .3

 وسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزادهآذرباد مهراسپندان، انتشارات م ،1382اشه، رهام،  .4

 ندان، انتشارات فروهر، چاپ نخستآذرباد مهرسپ، 1379اشه، رهام و سراج، شهین،  .5

 ، تاریخ زبان فارسی، نشر قطره، چاپ سیزدهم1387باقري، مهري،  .6

 TD1/TD2بندهش، متن  .7

 ، سبک شناسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم1375بهار، محمد تقی، .8

 توس، چاپ دوممه بندهش، انتشارات ترج، 1380بهار، مهرداد،  .9

 ، بررسی ادبیات مانوي، انتشارات بندهش1386بهبهانی، امید و تهامی، ابوالحسن،  .10

 ، چاپ نخست، فرهنگ واژه هاي اوستا، انتشارات بلخ1369 و جنیدي، فریدون، بهرامی، احسان .11

  ، شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم1386بیانی، شیرین،  .12
 پورداود، ابراهیم، خرده اوستا، انتشارات انجمن زرتشتیان ایران بمبئی .13

 ، یشتها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم1355،  ---------- .14

 ، یسنا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1355،  --------- .15

 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم نجم آبادي،. ، زبان و ادبیات پهلوي فارسی میانه، ترجه س1383تاوادیا، جهانگیر،  .16

 1376تبریزي، محمدحسین بن خلف، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، انتشارات امیر کبیر، .17

 ، فرهنگ هزوارشهاي دبیره پهلوي، انتشارات بلخ، چاپ نخست1385جنیدي، فریدون،  .18

 1381ی، چاپ چهارم، دارا شکوه، محمد، اوپانیشاد، ترجمه تاراچند، جاللی نائینی،انتشارات علم .19

 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه .20

  1386م؛تاریخ ماد،ترجمه کریم کشاورز،شرکت انتشارات علمی فرهنگی،.ا.دیاکونوف .21

 1389-90ذره، مژگان، آبان نیایش، پایان نامه تحصیلی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، سال تحصیلی  .22

 1379، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شادان میانه، ترجمه ولی اهللا س، دستور زبان فارسی.و راستار گویوا، .23

 ، وزیدگیهاي زادسپرم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم1385راشد محصل، محمد تقی،  .24

  ، جامعه بزرگ شرق، نشر شمع، چاپ نخست1370رواسانی، شاپور،  .25
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 1377االشراق، ترجمه سید جعفر سجادي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، سهروردي، شهاب الدین یحیی، حکمه  .26

 1388، حکمه االشراق، ترجمه فتحعلی اکبري، نشر علم، چاپ اول،  -------------------- .27

 ، واژه نامه پازند، انتشارات فروهر، چاپ نخست1386شهزادي، رستم،  .28

 وران بر بنیاد شاهنامه فردوسی، انتشارات بلخ، چاپ نخست، مرزهاي ایران و ت1376شهیدي مازندرانی، حسین،  .29

 1390ت فرس، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، انتشارات اساطیر، چاپ اول، طوسی، ابو منصور علی بن احمد، لغ .30

 1372فخري، ماجد، سیر فلسفه در جهان اسالم، نشر مرکز دانشگاهی، چاپ نخست،  .31

 فروشی، بهرام، فرهنگ پهلوي به فارسی .32

 ، آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی، انتشارات هرمس، چاپ دوم1389شی، امان اهللا، قر .33

 1358گدار، آندره، هنر ایران، ترجمه بهروز حبیبی، دانشگاه ملی ایران،  .34

 مشکور، محمد جواد، گفتاري درباره دینکرد، بی جا، بی تا .35

 بنیاد فرهنگ ایران، فرهنگ هزوارش هاي پهلوي، انتشارات 1346،  -------------- .36

 ، کارنامه اردشیر بابکان، دنیاي کتاب، چاپ دوم1389،  -------------- .37

 ، دبستان المذاهب، چاپ نخست1361مصطفوي، علی اصغر،  .38

 ، مزدسینا و ادب پارسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم1384معین، محمد،   .39

 ، فرهنگ فارسی -------- .40

 ریشه فعلهاي ایرانی، موسسه مطبوعاتی علمی، راهنماي 1342مقدم، محمد،  .41

  1346ندیم، محمد بن اسحاق، فهرست، ترجمه رضا تجدد، چاپخانه بانک بازرگانی ایران،  .42

 1376عمربن محمد، تفسیر نسفی، به تصحیح عزیزاهللا جوینی، انتشارات سروش، چاپ اول، نسفی، ابوحفص نجم الدین  .43

، از انتشارات موسسه آسیایی دانشگاه 37شماره-49و1بندهش هندي، دستنویس م، بخش هایی از 1355نوابی، ماهیار،  .44
 شیراز

، از انتشارات موسسه آسیایی دانشگاه 27شماره-28، متن ناقصی از بندهش و جز آن، دستنویس ت ------------- .45
 شیراز

، از انتشارات 29او  داستان گرشاسپ، تهمورس و جمشید گلشاه و متن هايِ دیگر، دستنویس م ، ------------ .46
 موسسه آسیایی دانشگاه شیراز

 ، از انتشارات موسسه آسیایی دانشگاه شیراز2، سیزده متن گوناگون پهلوي، دستنویس م او  ------------ .47

 ، زندگی، افکار و فلسفه دین مانی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، چاپ نخست1378وامقی، ایرج،  .48

 نشر آفتاب، چاپ نخست، گاتها، 1365وحیدي، حسین،  .49
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  : یادداشت ها -7
راستار گویوايِ روسی در  "دستور زبان فارسی میانه"ز جمله دکتر ولی اله شادان مترجم کتاب عده اي ا : 34شماره 

هزوارش (این فصل را ":  ستور زبان پهلوي تأیف بلوشه نوشته اندکتاب پس از نقل کتاب د ص چهل و شش پیشگفتارِ
به نام خود توسط بنیاد فرهنگ ایران به چاپ  1346دکتر محمد جواد مشکور بدون اضافه کردن هزوارشی در سال ) ها 

فرهنگ لغات "یفات گران قدري از جمله لصاحب تأدکتر مشکور ر میتواند درست باشد؟ داین سخنان چق. "رسانیده
اگر میخواستند ، ...و"کارنامه اردشیر بابکان"، "گفتاري درباره دینکرد" "ن باستانثنویت در ایرا"و  "سامی در دو جلد

پس از افزودن فهرست فارسی به نام همین یونکر آورده است؟  رایونکر تصحیح  "فرهنگ پهلویک"چرا  ؛چنین کنند
  :؟ امانت داري بهتر از این ارجاع و ؟نام کتاب دستور پهلوي بلوشه را آورده اند 294در فهرست منابع خارجی ص و

Blochet,E.E‘tudes de Grammair Pehlvi, L.bsaire Ame‘ricain paris. 
و نباید آن را ! در حالی که فرهنگ پهلویک نوشته یونکر نیست و او صرفاً فرهنگ پهلویک را تصحیح کرده است

از بمبئی براي یونکر فرستاده شده  چرا که دستنویس آن توسط جی دانجی جمشید جی مودي! فرهنگ یونکر بخوانیم
روش تألیف "در  "کج"در مقدمه کتاب صروان شاد دکتر مشکور خود . یونکر طبعِ و بهتر است بگوییم فرهنگ. است

نگارنده این سطور، بیش از ده سال است که فرهنگ هزوارش هاي پهلوي را در ": چنین آورده اند  -"این فرهنگ
بیرون کشیده است،  فرهنگ پهلویک و کتاب هاي دیگردانه از -صبر و حوصله  آنها را دانه دست تألیف دارد و با کمال

، مراجع هر لغت را با دقت و براي آن که از صحت قرائت آنها مطمئن شود، هر یک را با زبان هاي گوناگون سنجیده
یب حروف پهلوي هزوارش ها را در این ترت. در ذیل یکایک آنها ذکر کرده است قباله و شناسنامه هر کلمهبسیار بمانند 

مرتب بداشت، و کنار هر صفحه را شماره گزاري کرد تا با مراجعه به فهرست آخر  لغت نامه یونکرفرهنگ بر حسب 
   ."کتاب پیدا کردن هر لغت آسان باشد

توضیحات مفصل دکتر مشکور و نقل اسنادهاي مربوط به هر واژه زیر همان واژه و ارجاعات مربوط به منابع پارسی از 
از این سخن . جمله کتاب هاي استاد پورداود، کوشش ایشان را در بررسی و کار بر واژه هاي هزوارش نشان میدهد

أسفانه نقل این سخنان در سر کالسهاي درس باعث شده تا متروشن تر و چه گواهی بهتر از سخنان خود دکتر مشکور؟ 
  .آن چنان که باید در میان دانشجویان رواج نیابدارزشمند این فرهنگ 
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اکنون مسلم گردید که ": چنین آورده  18ص دستور زبان فارسی میانهيِ روسی در کتاب  –راستار گویوا :  50شماره 
در حاالت میان دو مصوت و بعد از حرف مصوت در زبان پهلوي دوره ساسانی  p,t,kحروف مصمت انسدادي بی آوا 

ولی . "paδ-abšکه خوانده میشدند ل ت/فقثفل:مانند ...  b,δ,gتبدیل به سایشی آوائی معادل خود شده بود یعنی 
گرفته و نه پس از نه میان دو مصوت قرار  t "ت"،  martōmاین قانون در همه جا مصداق ندارد مثالً در واژه مرتُم 

 17عدد  hīftaدر هیفت   "ت"نیز ! ؟.ساکن و بی حرکت میباشد "ر"حرف  t "ت"یک مصوت آمده بلکه پیش از 
ولی در فارسی ./ و مثال هاي دیگر که میتوان یافت و نشان میدهد این قواعد در همه جا مصداق ندارد/  وگویشِ سدخَرْ

در جایی که این صامت ) از فارسی میانه به فارسی نو ( ایند نو شدن در فارسی امروز براي فر.  نو این دگرگونیها را داریم
، بخش دوم تاریخ زبان فارسی، باقري،مهري، : ها در میان واژه اي واقع شود و صوت جانبی آن نیز مصوتی باشد نک 

: را نیز نباید از نظر دور داشت، در  پالوده / jبه  f,b /gآغازین به  pمعرّب شدن برخی واج ها همانند ./ کتاب
و یا هنگامی که پیش از یک مصوت می /  مرزیگران و مرزیجران/ فیل و بِچیشک و بِزشک: پیل / فلفل: پلپل /فالوده

غیر از / فقاع: فوکان / راوق: راوك / سوق: سوك /  کائن و قائن/ کاکُم و قاقُم/ آتورپات و آذرباد: آیند، مانند 
گویا معرب / فرجار: پرگار /  نرجس: نرگس : مانند . نیست "پ،چ،ژ،گ"مواردي که  در زبان عربی مخرجی براي 

رودان و ناحیه تیسفون و بابل زودتر از برخی شهرها آغاز گردیده بود و با ورود اسالم روندي  شدن واژه ها در میانْ
، تاریخ سیستانمدرس صادقی، جعفر، ( : ییِ یعقوب لیث صفار  به گونه اي که پس از دستورِ فارسی گو. تندتر پیدا کرد

کودکان در مراحل  /  ؟/گویند سالیان سال طول کشید تا دوباره فارسی با خط تازه خود رواج یافت)  107و106صص 
یی که در آزمایش ها. سخن گویی خود واج هاي گوناگون را به ترتیب سادگی و با توجه به توانایی حنجره اَدا میکنند

مثالً  کودك در این سنین  به . دارد fرا بهتر از  pسالگی کودك پسر توانایی گفتن واج  3و2انجام  دادم در  میان سنین 
، پسان پدر و مادر با اصرار و به خیال خود طرز آموختن درست واژه "پالوده"و  "پیل": میگوید  "فالوده"و  "فیل"جاي 

واژه هاي  مهاباددر . با آزمایش هاي بیشتر آموزه هاي جالبی به دست میدهداین مطلب . را به کودك می آموزند
  .پِلپِلِ قرمز، نیز هنوز روایی دارد: پیلپیلی و هنگامی که مضاف میشود : ، در سدخَرو سبزه وار  "پالوده"

ب شدن واژه ها فرهنگ و گستره تاریخی متأسفانه معرّ) ف معین : نک . ( نَسف است شَب معربشنَخْ:  52شماره 
مثالً یک . تغییر نام هاي گیتیایی نیز عاملی دیگر است. بخش هاي ایران فرهنگی را نیز  به بوته فراموشی سپرده است

را میشنود هیچ پیشینه ذهنی از این واژه ندارد و در واقع خالی الذهن است ولی وقتی نام خوارزم  "آرال"ایرانی وقتی نام 
میشنود همان روستایی مدرسه نادیده نیز ذهن خود را در گستره تاریخی ایران تجسم میکند و ذهن را در اعماق تاریخ  را

پیشینه نامید و با این کار نسل هاي جدید منطقه را هویتی تازه بخشید تا  " آرال"بلی دریاچه خوارزم را روسیه . میبرد
ا کتاب ها و رساالت و آثار تاریخی ما را به تاراج بردند و با دسیسه نام هاي که غربی ه آن جا .خود را به فراموشی سپرند

در روز عرب تبار مینامند و نامشان دانشمندان ما را به صرف عربی بودن غییر دادند، آن جا که عرب ها گیتیایی ما را ت
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٢١ 
 

را به نام خود و یونسکو در  ماداستان ها و بازي هاي کوشش در ثبت آن جا که   64،روشن خورشید را پنهان میکنند
شهیدي مازندرانی حسین ، مرزهاي ایران و توران بر بنیاد : براي مطالعه درباره تغییر نامهاي جغرافیایی نک  ... و دارند

،  آب و کوه در اساطیر هند و ایرانیقرشی امان اهللا ، : و نیز  نک . 39، پاورقی ص1376شاهنامه فردوسی، نشر بلخ، سال
  .1389هرمس، سال نشر 

این بخش بندیهاي مربوط به زبان هاي ایرانی چقدر میتواند گویاي وحدت آیینی مردمان و اقوام ایرانی :  54شماره 
. فعل یا کُنش راستین انسان با هستی در اندیشه مردمانش یکی استکه ایران شهر دلِ آن است  قاره کهنیباشد؟ در 

زندگانی دامداري، هیاهوي دامها و دادهاي . اهاي گفتار را دیگرگون میسازدنوعِ زندگانی ها و نگرش به هستی آو

. ویژه خود را می سازدنام هاي و  و نامالیمات این نوع زندگی واژه ها چوپان، زندگی در کوهستان و سختی زمین

خود به شهرهاي سغد نشین تعجب وار گفته  اگر آن مرد چینی در سفرِ. را گویا دیگرگونی نیست کُنشیا  فعلولی 

تعجب آور باشد چه خود  نباید مردم با وجود اختالفات زبانی، سخن همدیگر را میفهمند، براي ایرانی: بود که 
میدانیم از ده کرج تا دلِ جاده چالوس با همه اختالفات آوایی مردمان این نواحی زبان و سخن همدیگر را میفهمند، 

و این موضوع براي  زبان همدیگر را میفهمند... ) سورانی، زازا، اردالن و( شین با همه اختالفات گویشی مردمان کُردن
پیرامون سرزمین  دیگرصرف نظر از بخش بندیهاي زبان شناسان براي دیدن دیدگاههاي ./ بیگانگان تعجب آور است

  .1370امعه بزرگ شرق، رواسانی، شاپور، ج: هاي شرقی نک 

را   "ث"براي نمونه واژه اي که اکنون در زبان رسمی با یک تلفظ براي چند معنی به کار میرود و نویسه :  58شماره 
این واژه در گویش امروز تهران واژه مترادف براي حیوان نیرومند معروف و شیر . میباشد "شیر"در خود دارد واژه 

و هنوز در گویش . یکند گرچه نگارش یکسانی دارنددر حالی که در پهلوي تلفظ هر یک فرق م. میباشد... خوردنی و
دیگر . مایع خوردنی تلفظ میشوند šīrحیوان معروف و شیر  šērهاي نقاط مختلف ایران نیز جاري است و به گونه شر 

گر چه باشد در نوشتن شیر و * را قیاس از خود مگیر 65نیکانکارِ . گیاه معروف میباشد sīrدر برابر گشنه و سیر  sēr سر
  .8جنیدي، فرهنگ هزوارشهاي دبیره پهلوي، پاورقی ص: نک )/ مولوي، دفتر اول ( شیر 

  

  

  

  

                                                           
که در برگه مقدمه، فلسفه اسالمی را فلسفه عربی مینامد غافل از این که پسان عنوان به  "سیر فلسفه در جهان اسالم"نمونه را ماجد فخري نویسنده کتاب   ٦٤

 !عنوان، و فصل به فصل، مجبور خواهد شد نام هاي دانشمندان و فیلسوفان ایرانی را در رد ادعاهاي خود بیاورد
 ...خود مگیرکار پاکان را قیاس از . نوشته شده است "پاکان": در برخی نسخه هاي مثنوي   ٦٥
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